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THÔNG BÁO 

V/v: Quyên góp xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang 

 

Quý Cha và toàn thể anh chị em thân mến, 

Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra an ủi anh chị em giáo hữu đang gặp thử thách gian truân trong cơn bách 

hại tại La Vang, vào năm 1798, với những lời nhắn nhủ đầy trìu mến: “Các con hãy tin tưởng, hãy 

vui lòng chịu khổ. Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cùng Mẹ ở chốn 

này, Mẹ sẽ nhậm lời và ban ơn theo ý nguyện”, khách hành hương khắp nơi đổ về đây tỏ lòng mến 

yêu và phó thác nơi Mẹ. Bởi đó, La Vang đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chọn làm Trung 

tâm Hành hương Toàn quốc. Hiện nay, trải qua bao tháng năm dài, nhất là do tác động của chiến 

tranh, các công trình tại Thánh địa La Vang đã xuống cấp trầm trọng, cần được tái thiết cho xứng 

tầm một Trung tâm Thánh Mẫu quốc gia. 

Ngày 15/8/2012, Đền thánh Đức Mẹ La Vang đã được chính thức khởi công xây dựng. Đây là công 

trình quan trọng, đòi hỏi nhiều công sức, trí tuệ và tiền của. Vì thế, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

đã kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa ở trong nước cũng như hải ngoại đóng góp phần mình để xây 

dựng công trình linh thiêng này.  

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục, sau khi đã bàn thảo với Hội Đồng Linh mục giáo 

phận, tôi quyết định chọn Chúa Nhật II Mùa Vọng, nhằm ngày 06/12/2015, là ngày Giáo phận Vinh 

quyên góp rộng rãi cho việc xây dựng công trình dâng kính Đức Mẹ tại La Vang. Với lòng yêu mến 

và tri ân Đức Mẹ, xin các giáo xứ, dòng tu, chủng viện trong Giáo phận tích cực tổ chức quyên góp 

trong tất cả các thánh lễ thuộc Chúa Nhật đã được ấn định.  

Tất cả số tiền thu được xin quý Cha xứ và Bề trên các cộng đoàn gửi về cho cha Phêrô Lê Nam 

Cao, Quản xứ Hướng Phương, người được giao trọng trách đại diện Giáo phận vận động tài chính 

cho việc xây dựng công trình Trung tâm Đức Mẹ La Vang, hoặc gửi qua cha Bênađô Trần Xuân 

Thùy, Quản lý giáo phận, chậm nhất vào dịp Tĩnh tâm linh mục đoàn năm nay. 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La Vang, xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai rộng lòng đóng 

góp phần mình vào việc xây dựng Trung tâm Thánh Mẫu quốc gia này. 
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